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HERKEN JIJ DIT?

Dat je coach bent geworden, hebt geïnvesteerd in één of

meerdere opleidingen en misschien zelfs een

businesscoach, maar dat je nog steeds niet opvalt tussen

al die andere coaches.

Je merkt en ziet hoe jouw concullega wel al clienten

heeft, maar bij jou blijft de agenda nog te leeg.

Het gevoel dat je zo veel te bieden hebt, maar dat

niemand jouw diensten van je afneemt, behalve dan

misschien als je het (bijna) gratis doet. 

Dat machteloze gevoel dat je net niet tot die doorbraak

komt bij jouw client?

Herken jij de situatie dat je iemand anders iets duidelijk

wil maken maar dat het gewoon niet binnenkomt? 

Dat de ander wel wil veranderen, maar dat zijn of haar

overtuigingen te diep zitten?

Veel coaches hebben voor het beroep coach gekozen om

anderen verder te kunnen helpen in hun leven. Maar vinden

het in de praktijk knap lastig om er van te kunnen rondkomen.

Herken jij dit ook?

 

 

Dat wil jij je na vandaag toch niet meer laten gebeuren? Met

dit e-book zet je de eerste stappen naar de juiste inzichten

en een krachtige carriere met meer impact en resultaat.



HERSCHRIJF JOUW VERHAAL

Iedereen praat gedurende de dag. En de één is daar meer

bedreven in dan de ander. Wist je dat om hypnose succesvol

toe te passen, praten, spreken en vertellen de meest

overtuigende en impactvolle communicatievormen zijn? 

En dat je dat dus gewoon (online) kunt leren?

 

Hoe fantastisch is het als jij je bedrijf en inkomen kunt laten

groeien vanuit meer zelfvertrouwen, met meer impact, en de

ander daadwerkelijk sneller kunt overtuigen?

Met als resultaat dat ieder, ja echt ieder contact of gesprek

jou een klant oplevert! Wat zou dat voor jou kunnen

betekenen? 

 

Heel veel plezier en succes met alle impactvolle tips,

mindsets en inzichten!

 

 

 

 



H.Y.P.N.O.S.E. ?

Hoe werkt dit e-book?

Bij iedere letter van het woord H.Y.P.N.O.S.E. krijg je een

aantal impactvolle tips en mindsets.

Gebruik ze en pas ze toe op jouw eigen manier. De

bedoeling is dat het past bij jou. 

 

Ontdek hoe jij met jouw nieuwe vaardigheden en inzichten

meer kunt gaan bereiken!
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Handen zijn van essentieel belang bij hypnose. Je gebruikt ze natuurlijk eerst

om iemand de hand te schudden wanneer je je voorstelt, en diegene op zijn

of haar gemak te stellen. Maar ook gebruik je je handen om aanwijzingen te

geven om iemand in hypnose te brengen. Bijvoorbeeld: " Kijk naar mijn hand."

of " Leg je hand op de mijne." 

Helpen. Met hypnose kun je iemand anders sneller helpen dan met welke

therapie dan ook maar.

Herhalen. Het geheim van de kracht van communicatie is herhalen.  Herhalen

doe je in een (coach)gesprek met je client. Je herhaalt wat de ander zegt om

diegene te laten weten dat je hebt geluisterd. Voor hypnose is herhalen ook

belangrijk. Want iedere keer dat je in hypnose gaat ga je dieper in trance.

Daardoor wordt het effect ook krachtiger.

Hypnose is geen slaap, zoals zoveel mensen denken. Het is geconcentreerde

aandacht. 

Hoger sferen. Je hoeft geen aanleg te hebben voor hypnose, en ook hoef je

niet spiritueel te zijn. Hypnose is gewoon een vaardigheid die je kunt leren. En

bij Impacttraining.nl kan dat nu ook volledig online

Herinneren. In hypnose kun je je soms dingen herinneren die je al lang

vergeten was. Herinneren via hypnose kan helend werken wanneer het je

(client) maar niet lukt om  bepaalde hardnekkige patronen te doorbreken.

Horen. Ontzettend belangrijk. Bij hypnose draait het vooral ook om horen.

Luisteren naar de ander. Wat zegt hij? Hoe kijkt hij? Hoor de ander! En speel

daar op in.

Hartproblemen zijn een reden om geen hypnose toe te passen. Pas na een

verklaring van de arts kan hypnose toegepast worden. Is die er niet, dan is

hypnose af te raden.
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Yesterday. Veel problemen vinden hun oorsprong in het verleden. Dat kan

gisteren zijn, of langer geleden, of zelfs in een vorig leven. Voor je

onderbewuste maakt het niets uit. het weet de bron van het probleem

haarfijn te vinden. Om iets uit het verleden op te lossen kun je regressie

toepassen. Je laat je client dan terug in de tijd gaan om daar aan het

probleem te gaan werken.

Yoga. Veel mensen verwarren hypnose met yoga of meditatie. Ze zijn dan in

de veronderstelling dat je je hoofd leeg moet maken, en je gedachten weg

moet sturen. Niet nodig. je gedachten mogen er gewoon bij blijven.Het

onderbewuste let toch wel op, ongeacht je gedachten.

Yes. Het mooiste antwoord dat je kunt krijgen. Je dient namelijk altijd

toestemming te vragen en te krijgen om iemand in hypnose te mogen

brengen.
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Pak je podium! Natuurlijk zijn er ook mensen die hypnose willen leren om er

mee het toneel op te gaan; om het te gebruiken als showhypnose. En dat is

natuurlijk helemaal prima. Want ook dat is één van de vele mogelijkheden die

er zijn met hypnose.

Positief denken is essentieel. Niet alleen tijdens een hypnosesessie, maar

ook in je dagelijks leven.

Persoonlijk. Een hypnosesessie met iemand is heel persoonlijk. De ander stelt

zijn volledige vertrouwen in jou. Geeft jou daarmee de regie tijdelijk in

handen. dat maakt hen kwetsbaar, dus vandaar dat je daar altijd heel zuiver

en respectvol mee om wilt gaan. 

Pijn en problemen. Wanneer je steeds bedrevener en deskundiger wordt in

hypnose  komen mensen soms bij je in wanhoop, omdat ze al zoveel hebben

geprobeerd. Hoe mooi is het dan dat je met hypnose hen vaak verder kunt

helpen waar een ander dat niet kon. 

 Passie. Pas op, hypnose werkt verslavend! Wanneer je er eenmaal mee in

aanraking bent gekomen wil je absoluut meer! Zowel om te ondergaan als

om toe te passen bij anderen. Het verveelt nooit, en geen sessie is hetzelfde.

Je hobby wordt dan geen werk meer maar een heuse passie!

Paranormaal. Er zijn nog veel mensen die denken dat hypnose duivels is, of

dat je paranormaal moet zijn. Tegenwoordig is hypnose steeds meer algeheel

geaccepteerd. Ziekenhuizen passen al veel hypnose toe, vaak bij kinderen

met vage klachten als buikpijn, misselijkheid, prikkelbare darm, etc.

 Podiumvrees. Hypnose leren is één ding, maar het toepassen... Uit een

boekje leren is niet voldoende. Om goed te worden in hypnose zul je het

gewoon moeten gaan doen. Hoe vaker hoe beter. 
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Non-believers heb je altijd, zeker bij hypnose. Doe geen moeite ze te

overtuigen, het is zonde van je energie. Gebruik die liever voor mensen die er

wel voor open staan en er baat bij hebben.

Nooit in hypnose geweest? Waarschijnlijk wel, maar je wist het niet. Want

we gaan dagelijks meerdere keren in en uit hypnose. Hypnose is namelijk niets

meer of minder dan hele geconcentreerde aandacht. heb je wel eens gehad

dat je bij een lange rit in de auto ineens dacht: " Huh, ben ik hier al?" Dan

was je in hypnose!

Niet veilig is ook een veelgehoorde kreet. En ook deze kun je verwijzen naar

het land der fabeltjes. Hypnose is namelijk wel degelijk veilig. Zorg dat je wel

altijd naar een goede hypnotherapeut gaat. Vraag naar papieren en

referenties!

Negatief. Helaas zullen er altijd mensen zijn die negatief reageren als je

vertelt dat je hypnose kunt, of ondergaat. Gelukkig verandert het

wereldbeeld en worden de reacties steeds meer positief.

Niemand is ooit nog blijven hangen in hypnose. Dat kan ook niet. Je wordt

namelijk altijd vanzelf weer wakker.

Nonsens. Er doen veel nonsensverhalen de ronde over hypnose. Zoals

bijvoorbeeld dat je er in kunt blijven hangen. Er is echter nog nooit bewijs

voor gevonden, dus de verhalen kun je reken onder de categorie " Broodje

Aap verhalen'.
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Oefenen. Om echt goed te worden als hypnosecoach of hypnotherapeut zul

je veel, heel veel moeten oefenen. Het is als een spier die je traint. Je

vaardigheidsspier. Hoe meer je oefent, hoe beter je wordt.

Ontspanning is niet hetzelfde als hypnose. Een hypnosesessie is geen

ontspanningssessie. Je kunt in hypnose zijn en tegelijkertijd heel actief zijn.

Online Hypnose leren was tot nu toe nog niet mogelijk. Impacttraining.nl is

de eerste en enige online academie waar je voor het beroep

hypnosecoach of hypnotherapeut kunt leren.

Oplossing. Voor veel problemen waar de regulieren gezondheidszorg stopt,

kan hypnose nog voor een oplossing of verlichting zorgen. Bijvoorbeeld bij

uitbehandelde (chronische) pijn, migraine, vage buikpijnklachten bij kinderen,  

prikkelbare darm enz.

Ogen zijn essentieel. Ogen zijn een middel om iemand in trance te brengen,

door iemand bijvoorbeeld ergens naar te laten staren. Aan iemands ogen kun

je aflezen of iemand in trance aan het gaan is. 

Observeren is heel belangrijk bij het toepassen van hypnose. Als

hypnosecoach of hypnotherapeut observeer je tijdens een sessie continue

hoe het met jouw client gesteld is. 
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Snel resultaat bereik je door de aandacht van je gesprekspartner vast te

houden. Door te boeien en te intrigeren. Je doet dit bij hypnose door

verbindingswoorden te gebruiken zoals: en, omdat, dat betekent, wanneer

(je..). Door deze woorden te gebruiken maak je dat de ander wil weten wat

er achteraan komt en geboeid blijft luisteren.

Slim je woorden kiezen kan je wel degelijk helpen bij hypnose. Zo kun je

namelijk optimaal succes behalen voor en met jouw client of gepsrekspartner.

Slaap! Dat is wat je de hypnotiseur vaak hoort roepen. Daarom denken veel

mensen dat hypnose hetzelfde is als slapen. Maar dat is een mkisverstand. Je

bent juist supergeconcentreerd wanneer je in hypnose bent. Je houdt zelf de

regie en wanneer jij niet wilt kan een ander jou echt niet in hypnose krijgen.

Staan, zitten, liggen, lopen...het kan allemaal bij hypnose. Je zziet meestal

mensen liggen op een bankje, maar dat is niet een voorwaarde. Mensen

kunnen zelfs met open ogen in hypnose zijn, terwijl ze iets aan het doen zijn.

Ben jij misschien tijdens het sporten weleens helemaal in de " flow"  geweest?

Dan was je in hypnose!

Stoel. Je stoel is van belang voor hypnose. Zorg dat je client er comfortabel

in kan zitten, en er niet uit kan vallen. Een hoofdsteun is fijn, en iets voor de

benen kan ook extra ontspannend werken. Wanneer je mensen krijgt die

komen voor overgewicht, zorg dan dat je stoel ruim en stevig genoeg is zodat

iedereen er in past. Je wilt niet dat jouw client zich van binnen druk maakt of

de stoel het wel houdt.
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Eerste en Enige Impact-Academie is het eerste en enige Online Hypnose

Opleidingsinstituut in Nederland! Het is toch echt niet meer van deze tijd om

klassikaal ergens lessen te gaan volgen die je ook gewoon kunt volgen in je

eigen comfortabele omgeving en wanneer het jou past. Bij stralend mooi weer

binnen zitten, of met gevaar voor eigen leven in noodweer de weg op moeten

om je lessen niet te missen is vanaf nu verleden tijd. Het scheelt je ook nog eens

heel veel (reis)tijd, overnachtingen.

 

Eenheidsworst, dat is hypnose zeer zeker niet. Er zijn zoveel verschillende

manieren van hypnose, en het is zo breed inzetbaar! Het wordt toegepast in

ziekenhuizen, bij coaching, verpleging & verzorging, in sport, bij kinderen,

volwassenen, bij pijn, trauma, in het zakenleven, in marketing, om te stoppen met

roken, om af te vallen en ga zo maar door. Je kunt beter vragen, waar is het

niet?

 

Empatisch is een voorwaarde voor een geslaagde sessie. Oprechte

belangstelling voor je gesprekspartner en de intense wens om iemand vooruit te

helpen maken jou tot een uitstekende hypnotherapeut. Empatisch zijn is niet

moeilijk. Het gaat om jouw oprechte intentie, en als die er is dan komt de

empathie er vanzelf achteraan.

 

Eerlijk zijn is altijd het belangrijkste. Zeg nooit na een sessie dat iemand

fantastisch in hypnose ging als dit niet het geval is. Jouw client voelt dit haarfijn

aan en zal je dan ook niet geloven. Bespreek liever wat je client tegenhoudt om

zichzelf toe te staan om in hypnose te gaan.

 

Epilepsie is een risico om hypnose toe te passen. je wilt niet het risico lopen dat

jouw client een aanval krijgt tijdens een hypnosesessie. Dus wees je bewust dat

je niet iedereen kunt helpen. Ook al wil je dat nog zo graag.

 

Enthousiast word je ongetwijfeld wanneer je eenmaal ziet wat je met hypnose

allemaal kan. En als je er eenmaal mee gaat werken blijft dat enthousiasme ook,

want het oprecht anderen verder helpen met behulp van hypnose verveelt echt

nooit. 



JOUW INZICHTEN

Je hebt nu bij iedere letter van H.Y.P.N.O.S.E tips, inzichten en mindsets

ontvangen. Wat zijn jouw inzichten die je er uit hebt gehaald? 

Kies per pagina de meest waardevolste tip(s) en schrijf de 5 allerbelangrijkste

hier op.

Je kunt ze hieronder noteren.
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---------------------------------------------------------------------------------
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---------------------------------------------------------------------------------
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---------------------------------------------------------------------------------
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---------------------------------------------------------------------------------

5

---------------------------------------------------------------------------------

 

 

Wat zijn jouw acties?
 

Kies bij ieder punt dat je hierboven genoteerd hebt een actie die jij gaat doen.
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---------------------------------------------------------------------------------
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---------------------------------------------------------------------------------
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---------------------------------------------------------------------------------
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---------------------------------------------------------------------------------
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---------------------------------------------------------------------------------

 



Over Tanja Nab en Impacttraining
Tanja Nab is hypnotherapeut, zelfstandig ondernemer, hypnose-opleider & -

trainer.

Vanuit haar jarenlange ervaring leert zij ondernemers met behulp van hypnose

hun succesvolle resultaten en hun inkomen te vergroten door middel van

hypnose.  Krachtige  gesprekken kunnen voeren en oude vastgeroeste patronen

kunnen ombuigen en daarmee je impact te vergroten en meer te verkopen. 

 

In de Online Hypnose opleidingen van Impacttraining.nl leer jij de geheimen van

inspirerend en overtuigend coachen en transformeren. Het brengt je meer

klanten, meer zelfvertrouwen en meer succes. 

 

Wil je meer informatie over welke opleiding of masterclass het beste past bij jou,

jouw situatie of jouw bedrijf? Kijk dan op www.impacttraining.nl

Je vindt hier ook klantervaringen

 

Contact?
info@impacttraining.nl

06 - 40 08 10 17

www.impacttraining.nl


